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Woord vooraf «
I. Inleiding.
II. De bodemgesteldheid (bijlage 1).
III. De bouwvoorzwaartekaart (bijlage 2).
IV. De zanddieptekaart (bijlage 3)»
V. De boorpuntenkaart (bijlage 4)«

Bijlagen;
.1. Bodemkaart van de Dijckraeesterpolder, schaal 1;2500.
2. Bouwvoorzwaartekaart van de Dijckmeesterpolder,
schaal 1 s 2500.
3. Zanddieptekaart van de Dijckmeesterpolder,
schaal 12 2500..
4. Boorpuntenkaart van de Dijckmeesterpolder,
schaal 1 s 2500'.

VOORD VOOR A?
In het navolgende wordt rapport uitgebracht over
de bodemgesteldheid van de Dijckmeesterpolder in ooste
lijk Zeeuws-Vlaanderen.
Het veldwerk werd uitgevoerd in juli 1953 door de
karteerder A J. de Buck. Het onderzoek stond onder
leiding van Ir G-.G.L. Steur, die ook het rapport samen
stelde.

De Directeur van de
Stichting voor Bodemkartering,

(Dr Ir F.W.G. Pijls)

De Earteringsleider voor Zeeland

(Ir Gr.G-.L. ,Steur ).

I. INLEIDING

Bij schrijven van 18 oktober 1956 (D.24.00/2129)
werd door de Rentmeester der Domeinen te Breda het
verzoek gedaan een bodemkaart te vervaardigen van de
Staatsgronden in de Dijckmeesterpolder.
Gevraagd werd deze bodemkaart te vervaardigen
op een basis met hoogtecijfers, schaal 1 s 2500, verstrekt
door de Nederlandse Heidemaatschappij. De differentiatie
in bodemeenheden diende tenminste gelijk te zijn aan die
van de bodemkaart van de aangrenzende Braakmanpolder.
Door de Stichting voor Bodemkartering werd deze
opdracht aanvaard bij schrijven van 12 november 1956
(6140/56).

De opdracht werd verleend door de Rentmeester der
Domeinen te Breda op 7 januari 1957 (sehr. D.24«00/42).
Zzi.'-ÏÏÜZSËïiïïê

Voor de vervaardiging van de bodemkaart kon gebruik
gemaakt worden van het in 1953 uitgevoerde veldwerk, dat
nog niet nader was uitgewerkt.
De vervaardigde kaarten omvatten gemakshalve de
gehele Dijckmeesterpolder en beslaan een oppervlakte
van 340 ha, waaronder begrepen 270 ha Staatsgronden,
genoemd in bovenvermelde opdracht.
ï^i^J^erkwi jze
De kartering heeft op de gebruikelijke wijze plaats
gevonden met boringen tot 1«20 m diepte. Er werd geboord
op raaien met een afstand tussen de boringen van ca 50 m
en een raaiafstand van 60 m » In verband met de zeer ge
compliceerde opbouw van de bodem moesten op een vrij groot
aantal tussenraaien boringen worden verricht, waardoor
het aantal boringen ongeveer 3,5 per ha bedroeg.
Op grond van de dichtheid van het net van boringen
zou de schaal van de kaart ongeveer 1210.000 moeten zijn.
Op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever werden echter
de uitgebrachte kaarten vervaardigd op schaal 1 s 2500.
Hiermede is de opname-dichtheid dus niet in overeen
stemming, wat inhoudt dat de nauwkeurigheid van de gren
zen minder groot is, dan de kaart suggereert.
De gebruiker zij met nadruk erop gewezen, dat de
gebruiksmogelijkheden niet groter zijn dan van een
normale kaart'1 s 10.000, met name wat betreft zuiverheid
van eenheden en grenzen.
Iedere boring werd op een veldkaart aangegeven,
waarbij de profielopbouw in code werd aangeduid. Deze
veldkaart (boorpuntenkaart), eveneens op schaal 1 s 2500,
is aan dit rapport als bijlage 4 toegevoegd (zie ook
hoofdstuk V).
De boringen van dezelfde aard en samenstelling
zijn verenigd tot bodemeenheden volgens een systeem,
dat nader in hoofdstuk II wordt omschreven. Deze bodem
eenheden zijn aangegeven in bijlage 1 (bodemkaart).
i
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Uit de bodemkaart is een kaart afgeleid, welke,
in enkele groepen de zwaarte van de iDouwvoor aangeeft
(zie bijlage 2 en hoofdstuk III).
De diepte van de zandondergrond ten opzichte van
het maaiveld is aangegeven op "bijlage 3 en "beschreven
in hoofdstuk 17.
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II. DE BODEMGESTELEIHEID (bijlage 1)

De gronden van de Dijckmeesterpolder behoren
bodemkundig tot het Nieuwland. Zij zijn kalkrijk vanaf
de oppervlakte en hebben overwegend een aflopend profiel,
d.w.z, een profiel, dat met toenemende diepte geleidelijk
afneemt in slibgehalte„
Gronden met een profiel, dat eerst beneden 80 cm
of binnen boordiepte in het geheel niet in zand (<.10$ afslibbaar ' ) = <7-3-$ lutum ")) overgaat, worden schorgronden
genoemd«
Gaat het profiel binnen 80 cm over in zand en blijft
het tot boordiepte zandig, dan wordt van plaatgronden ge
sproken.
Wanneer in het profiel een zandlaag voorkomt van
meer dan 10 cm dikte, die bij toenemende diepte weer slibhoudend wordt, dan worden dergelijke gronden tot de
onderbroken schorgronden gerekend.
Beddingen van onvolledig verlande kreken zijn in
verband met hun lage ligging en onregelmatige profielbouw afzonderlijk als kreekbeddinggronden aangegeven.
Samenvattend is de hoofdindeling van de bodemkaart
(bijlage 1) in bodemreeksen als volgt s
Schorgronden,
Plaatgronden,
Onderbroken schorgronden,
Kreekbeddinggronden.
Naar de zwaarte van de bovengrond, de grofheid
van het zand en de diepte, waarop dit voorkomt, zijn deze
reeksen nader onderverdeeld in subreeksen en bodemtypen„
De bodemtypen hebben binnen zekere grenzen een
gelijk bodemprofiel, zodat de landbouwkundige waarde voor zover het de meer blijvende eigenschappen van de
grond betreft - binnen het type globaal genomen ongeveer
gelijk is. Aangezien de Dijckmeesterpolder bodemkundig
gesproken zeer bont is, moet vooral bij de plaatgronden
en onderbroken schorgronden gerekend worden met een zekere
mate van verontreiniging x).
Een schematisch beeld van de profielopbouw van de
verschillende eenheden wordt gegeven in afb« 1; de zwaar
te van de bovengrond is daarbij buiten beschouwing gelaten.
Iï^2^_Schorgronden
Schorgronden hebben een aflopend profiel, dat niet
binnen 80 cm overgaat in zand (<10$ afslibbaar = 7 l u t u m ) ,
Het gehele profiel is kalkrijk.
Er zijn twee subreeksen onderscheiden;
1. Schorgronden, waarbij binnen boordiepte geen zand wordt
aangetroffen. Soms komen zandlensjes voor van geringe
dikte (enkele cm's).
2. Schorgronden, waarbij tussen 80 en 120 cm zand wordt
aangeboord» Er is geen onderscheid gemaakt naar de
grofheid van het zand.
') afslibbaar? <16 mu
") lutum
; <; 2 mu
x ) Verontreiniging = het voorkomen van afwijkingen in het
terrein van op de kaart aangegeven typen.
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Beide subreeksen zijn onderverdeeld in bodemtypen
naar de zwaarte van de bovengrond «.
Gemakshalve is aan de "bodemtypen, die tot meer
dan 120 cm slibhoudend blijven, geen verder symbool toe
gekend, dan dat van de zwaarte van de bovengrond. De
schorgronden met zand, beginnend tussen 80 en 120 cm
hebben achter het symbool voor de zwaarte een (z).
De bouwvoor is vaak enkele procenten lichter dan
de tweede steek, waarop geschat is. Indien het verschil
groot was (5 à 20$) is dit aangegeven door voor het sym
bool een g te plaatsen.
De volgende typen zijn onderscheidens
Schorgronden__m_et_slibhoudend_profiel_tot_meer dan V2Q_ cmj_
bovengr ond_van_zware_zavel_
Het gehalte afslibbaar van de bovengrond bedraagt
25-35$ (= I7i-25$ lutum). Naar beneden wordt het profiel
geleidelijk lichter, maar blijft tot tenminste boordiepte
slibhoudend (>10$ afslibbaar),
Idern^ doch_met_bovengrond van
Dit type heeft een gehalte afslibbaar van 15-25$
(= 10-17^$ lutum) in de bovengrond en wordt naar beneden
meestal iets lichter.
É°£k_m£t_bovengrond Xa2; ^e£r_l.ick~k.®
Het gehalte afslibbaar van de bovengrond bedraagt
hier 10-15$ (= 72™10$ lutum) en neemt niet of nauwelijks
af bij toenemende diepte.
De schorgronden met zand, beginnend tussen 80 en
120 cm hebben dezelfde profielopbouw als de hierboven
besproken schorgronden. Zij lopen echter iets sneller af.
De grofheid van het zand is niet afzonderlijk aangegeven.
Deze komt in vele gevallen overeen met die van de in de
omgeving gelegen plaatgronden. Gewoonlijk begint de zand
laag middelgrofzandig en wordt geleidelijk iets grover.
Vaak komen in het zand slibbandjes van enkele centimeters
dikte voor.
De onderverdeling in typen is gelijk aan die van
de voorgaande subreeks. Er wordt dan ook volstaan met
een opsomming van de voorkomende bodemtypen.
B(z). Schorgronden met zand, beginnend tussen 80 en 120 cm^
bovengrond van lichte klei" (35-45$ afslibbaar =
25-32^ lutum).
C(z). Idem, bovengrond van zware gavel (25-35$ afslibbaar
= 17i3~25"^ ïutumj „
D(z). Idem, bovengrond van lichte zavel ('15-25$ afslibbaar
= 10-Ï7';!v Ïutumj".
E(z). Idem, bovengrond van zeer lichte zavel (10-15$ af
slibbaar = 7i-10$ lutum).
II_.3_._Plaatgronden
Het kenmerk van de plaatgronden is de zandondergrond, beginnend boven 80 cm, welke in verschillende
variaties naar grofheid en diepte voorkomt.

- 5 Naar de grofheid van het zand zijn binnen de reeks
twee groepen onderscheiden naar de locale benaming?
1. grof zand met een U-cijfer 70-90 en een gehalte afslib
baar 2-4$ (= 1-g—3$ lutum);
2c middelgrof zand met een U-cijfer 85-120 en een gehalte
afslibbaar 4-10$ (= 3-7è$ lutum).
Elk van deze 2 groepen is nog in subreeksen
onderverdeeld naar de diepte, waarop het zand begint op
te tredeni
11 zand beginnend tussen 50-80 cm diepte, dat binnen
80 cm grof wordt;
12 zand beginnend boven 50 cm diepte, dat binnen 80 cm
grof wordt\
Z1 middelgrofzand beginnend tussen 50 en 80 cm diepte
Z2 middelgrofzand beginnend boven 50 cm diepte»
De indeling in bodemtypen berust op de zwaarte van
de bovengrond en is op dezelfde wijze aangegeven als bij
de schorgronden door voorvoeging van de letters B t/m E
aan het zandsymbool»
Over het algemeen, vertonen de profielen met toe
nemende diepte een min of meer geleidelijke afname van
het slibgehalte en een toename van de grofheid van het
zand. Dus zavel of klei via zeer lichte zavel overgaand
in middelgrof zand en hierna soms in grofzand. Indien
het grove zand boven 80 cm in het profiel begint, is dit
getypeerd met 1, komt boven 80 cm alleen middelgrof zand
voor, dan is dit getypeerd als Z. Beneden 80 cm kan zowel
middelgrof als grof zand voorkomen, maar dit is niet nader
onderscheiden.
Indien sterk gelaagde profielen voorkwamen, dus
afwisselend slib- en zandlaagjes met een gemiddeld gehalte
afslibbaar van 5 à 10$, zijn deze als middelgrofzandig
beschouwd. Indien de sliblaagjes weinig belangrijk waren,
zijn ze verwaarloosd.
Een lichtere bouwvoor is op dezelfde manier aan
gegeven als bij de schorgronden (door voorvoeging van g).
De volgende subreeksen en typen zijn onderscheidens
Grofzandige plaatgronden
BH

Plaatgrond__met_zand beginnend tussen__50 en_80 cm__
diepte^ binnen_80 cm__grofzandig ;_bovengrond van
lichte_kïei
Het profiel bevat in de bovengrond 35-45$ afslibbare delen (= 25-32-g-$ lutum) en gaat tussen 50 en 80 cm
over in zand. Het wordt meer of minder vlug, doch steeds
boven 80 cm grofzandig. De overgang van het middelgrove
naar het grove zand kan dus op wisselende diepte tussen
50 en 80 cm voorkomen. Beneden 80 cm blijft het profiel
meestal grofzandig, een enkele maal wordt het zand wederom
middelgrof.
C11 Idern^ doch_met_bovengrjond van zware zavel
Profielopbouw als BI1. De bovengrond heeft echter
een gehalte afslibbaar tussen 25 en 35$ (= 17-g—25$ lutum).
DI1 Idem^ do£h_met_bovengr£nd van lickte_zavel_
Profielopbouw als BH. De bovengrond heeft echter
een gehalte afslibbaar tussen 15 en 25$ (= 10-174"$ lutum),
E11 Idem_j_ doch_met_b_ovengrond van zeer_lichte zavel
Het gehalte afslibbaar van de bovengrond be
draagt 10-15$ (= li-10$ lutum). Het profiel blijft tot min
stens 50 cm homogeen. Tussen 50 en 80 cm gaat het profiel
over in grof zand, daaronder kan het weer middelgrofzandig
worden.
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BL2

Plaatgrondjnet_zand beginnend boven 50_cm diepte^
binnen_80 cm grofzandig;_bov£ngrond van li£kte_klei
De "bovengrond heeft 35-45$ afslibbare delen (=
25-32-gfb lutum). Het profiel loopt vrij snel af en gaat
boven 50 cm diepte over in zand, dat meer of minder snel,
doch steeds boven 80 cm grofzandig wordt< Beneden 80 cm
blijft het zand meestal grof, soms wordt het weer middelgrof «
CL2

JWem^ doch_m£t_bovengrond Xaü £wSr® ^aYe^
Profielopbouw als van BL2 t De bovengrond heeft
echter een gehalte afslibbaar van 25-35$ (= 17-2-25$ lutum).

DL2

Ê0®*1—:m®"k_b£v®n£rond van lichte_zavel__
Profielopbouw als van BL2. De bovengrond heeft
echter een gehalte afslibbaar van 15-25$ (= 10-17-è$ lutum).

EL2

Ideiïi^ doch__met_bov£ngrond van jze£r_lichte zavel
De bovengrond heeft 10-15$ afslibbare delen T= 7-5—10$
lutum) en blijft vrij homogeen tot op de overgang naar
het zand, welke boven 50 cm ligt. Dit zand wordt binnen
80 cm steeds grof en blijft dit gewoonlijk tot boordiepte.
Soms wordt het beneden 80 cm echter weer middelgrof.
MiddeIgrofzandige plaatgronden
BZ1

Plaatgrond met middelgrofzand beginnend tussen 50 en
Bo" cm; „"bovengrond van lichte_klei
Het gehalte afslibbaar van de bovengrond bedraagt
35-45$ (= 25-32-^$ lutum). Het profiel loopt geleidelijk
af en gaat tussen 50 en 80 cm over in middelgrof zand.
Beneden 80 cm komt soms grof zand voor.
CZ1

Idem^ doch_met_bov£ngrond van zware zavel
Profielopbouw als BZ1. De bovengrond heeft echter
een gehalte afslibbaar van 25-35$ (= 17-è—25$ lutum).
DZ1

Idem^ do£hjnet_bovengrond van lichte_zavel
Profielopbouw als AZ1. De bovengrond heeft echter
een gehalte afslibbaar van 15-25$ (= 10-172^ lutum).

EZ1

Idem^ dochjnet bovengrond van zeer_lichte zavel
Het gehalte afslibbaar van de bovengrond bedraagt
10-15$ (= 72—10$ lutum). Het profiel blijft vrij homogeen
tot op de overgang naar het middelgrove zand, welke tussen
50 en 80 cm diepte plaats vindt. Soms komt beneden 80 cm
grof zand voor.
BZ2

Plaatgr ondjnet_middel.gr of _zand_ begi^end tussen__
50_cm;__bavengrond van Tichte_klei
Het gehalte afslibbaar van de bovengrond bedraagt
35-45$ (= 25-32^-$ lutum). Het profiel gaat tussen 30 en 50
cm over in middelgrof zand en blijft zo tot minstens 80 cm.
Daaronder komt soms grof zand voor,
CZ2

Idern^ doch_met_bovengrond van zware zavel
Profielopbouw als BZ2. De bovengrond heeft echter
een gehalte afslibbaar van 25-35$ (= 17-è—25$ lutum).

DZ2

Idern^ dochjnet_b£vengrond van li£hte_zavel_
Profielopbouw als BZ2. De bovengrond heeft echter
een gehalte afslibbaar van 15-25$ (= 10-17^-$ lutum).

EZ2

Iüem_j_ doch_met_bovengrond van zeer_lichte zavel
Het profiel blijft tot minstens 30 cm homogeen
met een gehalte afslibbaar van 10— 15% (= 7-è—10$ lutum).
Boven 50 cm komt middelgrof zand voor, soms beneden 80 cm
grof zand »
II.4« Onderbroken^schorgronden
Tot deze reeks behoren alle gronden, die in het
profiel boven 80 cm een zandlaag hebben met
daaronder
weer een duidelijke sliblaag.
De zwaarte-indeling van de bovengrond is gelijk
aan die van de overige nieuwlandgronden en heeft dezelfde
symbolen (B t/m E).
De storende zandlaag kan bestaan uit grof- of middelgrof zand, waarvoor dezelfde criteria zijn aangehouden als
bij de plaatgronden. Soms is de laag opgebouwd uit afwisse
lende laagjes grof- en middelgrof zand. Wanneer een duide
lijk grofzandige laag voorkwam, zijn zulke lagen grofzandig
genoemd. Bij de aangegeven dikte zijn
dan ook de middelgrove laagjes meegerekend. Zandlensjes
dunner dan 10 cm zijn verwaarloosd.
De zwaarte van de onder het zand voorkomende slib
laag is bij de indeling in bodemtypen niet in aanmerking
genomen* Meestal is deze laag lichtzavelig.
Er zijn twee groepen onderscheiden naar de grofheid
van het zand^ iedere groep is weer onderverdeeld naar de
diepte en de dikte van de zandlaag. De grote verscheiden
heid in het voorkomen van deze zandlagen heeft het nood
zakelijk gemaakt een aantal in het veld gemaakte onder
scheidingen te combineren tot eenheden, die kartografisch
afbeeldbaar waren en waarvan de grenzen met een redelijke
betrouwbaarheid konden worden aangegeven zonder het karakter
van de kaart geweld aan te doen, m.a.w. zonder een zeer
groot aantal tussenboringen uit te voeren»
Zodoende zijn 4 subreeksen onderscheiden, t.w.s
11
grofzandige laag, dunner dan 30 cm, beginnend boven
50 cm
of beginnend tussen 50 en 80 cm, maar dan van wisse
lende dikte.
21
grofzandige laag, dikker dan 30 cm, beginnend boven
50 cm „
1z

2z

middelgrofzandige laag, dunner dan 30 cm, beginnend
boven 50 cm
of beginnend tussen 50 en 80 cm, maar dan van wisse
lende dikte.
middelgrofzandige laag, dikker dan 30 cm, beginnend
boven 50 cm.

De onderscheiding in typen is gemaakt naar het
slibgehalte van de bovengrond en is aangegeven door de
letters C t/m E te voegen voor bovenstaande symbolen.
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G-r ofzandige onderbroken schorgronden
011

Onderbroken £chorgrondjnet_grofzandijge_laag dunner__
dan_30 crn^ beginnend boven 50_cm,_of beginnend tus-_
sen 50__en 80__cm,__m.aar dan van wisselende_diktej_
bovengr°nd_van_zware__zavel__
Het gehalte afslibbaar van de bovengrond bedraagt
25-35$ (= 17ig~25$ lutum). De storende zandlaag begint
tussen 30 en 80 cm. Begint de zandlaag boven 50 cm,.dan
is deze 10 à 30 cm dik; ingeval de zandlaag begint tussen
50 en 80 cm, kan deze iets dikker zijn. De zandlaag be
staat geheel uit grof zand of gedeeltelijk uit grof- en
voor een klein deel uit middelgrof zand.
De hieronder gelegen meest lichtzavelige sliblaag gaat in vele gevallen tussen 80 en 120 cm weer over
in zand.
D11

Idem_2_ doch_met_bovengrond van lichte_zavel_
Profielopbouw als 011. De bovengrond heeft echter
een gehalte afslibbaar van 15-25$ (= 10-I7i$ lutum).

D21

Onderbroken schorgrond_met_grofzandige_laag,_dikker
dan 30_cm,__beginnend boven_50 cmj_
li£hte_zavel_
"
~
Het gehalte afslibbaar van de bovengrond bedraagt
15-25$ (= 10-172"$ lutum). Tussen 30 en 50 cm gaat het
profiel over in een zandlaag, die een dikte heeft van
30 à 80 cm en die geheel of grotendeels uit grof zand
bestaat. De hieronder gelegen sliblaag gaat boven 120 cm
dikwijls weer in zand over.

E21

Idern^ doch__met_bovengrond van jej-^ljrChte zavel
Profielopbouw als D21, De bovengrond heeft echter
een gehalte afslibbaar van 10-15$ (= 7-3—10$ lutum).

Middelgrofzandige onderbroken schorgronden
01 z

Onderbroken £chorgrond__m£t_middelgrofzandige_laag}
dunner_dan__30 crn^ beginnend boven 50__cm,_of beginnend_tussen 50_en 80_cm,_maar dan van wisselencle_
_^v£n£r onË
De bovengrond heeft een afslibbaar gehalte van
25-35$ (= 17-g—25$ lutum). De middelgrofzandige laag heeft,
indien deze boven 50 cm voorkomt, een dikte van 10 à 30 cm.
Komt deze laag beneden 50 cm voor, dan is in sommige
gevallen de dikte iets groter. De onder de zandlaag
voorkomende sliblaag gaat ook hier vaak boven 120 cm
weer over in zand.

D1z

Idemx doch_met_bov^engrond van lachte ^aXe2;
Profielopbouw als 01z. De bovengrond heeft
echter een gehalte afslibbaar van 15-25$ (= 10-I7g$ lutum).

^°5.^1_m£"':_^l£v£û£r1a*± zei°hte_ zavel
Het profiel is vrij homogeen zeer licht zavelig
(10-15$ afslibbaar, = 7-è"— 10$ lutum) tot aan de middelgrove zandlaag. Daaronder wordt het meestal opnieuw
zeer lichtzavelig, om tussen 80 en 120 cm dikwijls weer
in zand over te gaan.
z
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Onderbroken schorgrondjnet middelgrofzandige_laag
dikker_dan_3Ö crn^ beginnend boven 5p_cm?__bo'vengrond
van zware zavel
.
Het gehalte afslibbaar van de bovengrond bedraagt
25-35°/° (= 17-è—25$ lutum). Tussen 30 en 50 cm gaat het
profiel over in een middelgrofzandige laag met een dikte
van 30 à 80 cm. De onder de zandlaag voorkomende sliblaag
gaat in vele gevallen boven 120 cm weer over in zand»

D2z

Idem^ doch___met_bovengrond van li5hie__zâv®l_
Pr'ofielopbouw als C2z. De bovengrond heeft echter
een gehalte afslibbaar van 15-25$ (= 10~l7i"$ lutum).

E2z

Idern^ doch_met__bovengrond van zeer lichte zavel
Het profiel blijft homogeen zeer lichtzavelig
(10-15$ afslibbaar = 7è—10$ lutum) tot op de zandlaag.
Onder de zandlaag wordt het opnieuw slibhoudend, meestal
zeer lichtzavelig en gaat vaak boven 120 cm weer in zand
over.
!!^5j._Kreekbeddinggronden
Bij deze laag tot zeer laag gelegen gronden wordt
het productievermogen voornamelijk bepaald door de ligging
ten opzichte van het grondwater. De mate van wateroverlast
komt tot uiting in de oxydatie-reductiegrens, waarvoor de
overgang grijs-donkerblauwgrijs is aangehouden.
De opbouw van het bodemprofiel wisselt in deze
gronden op korte afstand nogal sterk. Bij de vrij globale
opname, die van de beddingen gemaakt is, zijn daarom slechts
de voornaamste kenmerken van deze gronden als basis voor de
indeling gebruikt.
Er is onderscheid gemaakt tussen de subreeksen
K1 en K2, waarbij in de eerste subreeks (K1) geen zand
boven 50 cm onder het maaiveld voorkomt, terwijl in de
tweede subreeks (K2) reeds boven 50 cm zand in het profiel
wordt aangetroffen. Onderscheid naar de verschillende grof
heid van het zand is niet gemaakt.
De volgende typen zijn, naar de zwaarte van de
bovengrond, onderscheidens
CK1

Kreekbeddinggrond met bovengrond__van_zware_zav_el_2_
ge£n_zand boven 50_cm
De bovengrond heeft een gehalte afslibbaar van
25-35$ (= 17is—25$ lutum). Het profiel is vaak sterk ge
laagd, wordt naar beneden snel lichter en meestal tussen
50 en 120 cm zandig. De profielen zijn vaak rijk aan
overbljjfsels van moeras fauna (wadslakjes), fosfaat en
organische stof. Als totale reductie voorkomt tussen ,
50 en 120 cm is dit aangegeven door toevoeging van r aan
het symbool. Bij reductie boven 50 cm is dit aangegeven
door toevoeging van rr.
DK1

Kreekbeddinggrond met bovengrond_van__lichte zavel,
Se£n_zân.^ ^°Ze2; 50_cm
Het profiel is opgebouwd als CK1. Het gehalte
afslibbaar van de bovengrond bedraagt echter 1'5—25$
(= 10-17"ï$ lutum).
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CK2

Ereekb^ddinggrond met bovengrond_van__zware_zave_ly
zand_beginnend__boven__50 cm_
Het profiel is meestal vrij sterk gelaagd. Vaak
wordt het direct onder de venige tot sterk humeuze zode
met 25-35$ afslibbare delen (= l7ig—25f° lutum) reeds zandig'.
Als totale reductie tussen 50 en 120 cm voorkomt, is dit
aangegeven door toevoeging van r aan het symbool.
Bij reductie boven 50 cm is rr toegevoegd.
DK2

E^eekbeddinggrond met bovengrond van__lichte_ zavel,
zand__beginnend boven 50__cm
Profielopbouw als CK2. De bovengrond heeft echter
een gehalte afslibbaar van 15-25$ (= l0-l7ig-$ lutum).

Kreekbeddinggrond met bovengrond_van_zeer lichte
zavel,_zand beginnend boven 50_cm
Profielopbouw als CK2« De bovengrond heeft echter
een gehalte afslibbaar van <15$ (= <10$ lutum). De zode
is meestal zeer dun en vettig.

EK2

Behalve de criteria, die ten grondslag liggen aan
de onderverdeling in bodemreeksen en -typen, is er nog
een aantal profielkenmerken onderscheiden, die niet
geleid hebben tot het formeren van nieuwe eenheden.
Dit kan veroorzaakt worden door een te geringe
of onregelmatige verspreiding, het niet gebonden zijn
aan een bepaalde afzetting of vorming, enz.
Een deel van deze onderscheidingen is reeds be
sproken bij de behandeling van de bodemtypen « Terwille
van de overzichtelijkheid zijn ze hieronder nog eens bij
eengezet»
g,./..

,..<,r

....rr
s_

(Voor het symbool). Bouwvoor lichter dan normaal
voor het type. De op de bodemkaart aangegeven
zwaarte is geschat op de tweede steek. De bouw
voor is gewoonlijk enkele procenten lichter.
Indien de bouwvoor meer dan 5$ lichter is dan
de tweede steek is dit op de bodemkaart aangege
ven door voorvoeging van g< De juiste zwaarte
kan dan op de bouwvoorzwaartekaart (bijlage 2)
worden afgelezen.
(Achter het symbool en zelfstandig). "Blauwe"
reductiekleur tussen 50-120 cm. Dit komt voor
namelijk bij kreekbeddingen voor en in enkele
gevallen bij schor- of plaatgronden. Vrij natte
tot natte gronden.
(Achter het symbool en zelfstandig). "Blauwe"
reductiekleur boven 50 cm? overigens als r.
(Zelfstandig gebruikt). Zilte gronden. Dit komt
voor bij laag gelegen kreekbeddingen met brak of
zout grondwater.

De grote "bontheid" blijkt reeds duidelijk uit de
bodemkaart, maar spreekt nog beter uit de boorpuntenkaart
(bijlage 4).
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Vrijwel de gehele polder heeft "binnen 120 cm zand.
De enige oppervlakte.van betekenis, waar geen zand "binnen
boordiepte voorkomt, ligt ten westen van Philippine en
ten zuiden van de grote weg.
In het zuiden, ten westen van de Lange Polderweg,
komt het zand zeer hoog in de profielen voor.. Plaatselijk
bestaat de bovengrond uit vrijwel zuiver zand.
De kreekbeddingen zijn zeer onregelmatig van opbouw
en in het algemeen zeer licht. Ook hier is het kreekstelsel
in het zuiden van de polder het lichtst. De als zeer lichte
zavel aangegeven bovengronden hebben meest maar weinig meer
dan'10$ afslibbaar (7lutum). Ook vrijwel zuiver zand
komt hier voor.
De iets hoger gelegen delen zijn niet meer tot de
bedding gerekend. Dit cnder scheid is hier echter vrij sub
jectief. De aangegeven "eilanden" zouden ook wel als
kreekbedding gekarteerd kunnen zijn. Zij liggen echter
juist iets hoger dan hun omgeving, zoals ook uit de
hoogtecijfers blijkt.
De oevers van de kreken liggen meest iets hoger
dan het land op iets grotere afstand. Deze oeverwallen
zijn slechts aangegeven, indien zij, wat hun bodemgesteld
heid betreft, afwijken van de overige gronden. De grens
met de kreekbedding is in vele gevallen vrij scherps
een klein steil randje. Waar de beddingen smal worden
zijn deze steile randen afgeploegd en is de begrenzing
van de beddingen tamelijk willekeurig.
De vele kreekrelikten vormen in de polder lage
plekken, die in het vroege voorjaar vrij nat zijn, tot
moerassig toe. In de zomer vallen de plekken op door
het latere afrijpen van het gewas, wat de juiste keuze
van het tijdstip van oogsten bemoeilijkt. Een punt in
het voordeel van de min of meer dichtgeploegde kreek
beddingen is de mindere verdroging tengevolge van de
iets lagere ligging. In sommige gevallen wordt dit
voordeel weer teniet gedaan door de aanzienlijk dunnere
laag slibhoudend materiaal, die boven het zand aanwezig
is.

III. DE BOUW OOR ZWA ARTEKAART (bijlage 2).
ïïïi.lj:_îûâeiiûë
De bouwvoorzwaartekaart geeft uitsluitend de
zwaarte van de bouwvoor aan. Hierbij is dus niet, zoals
op de bodemkaart (bijlage 1 en hfdst. II), uitgegaan
van de schatting van de tweede steek.
De indeling in zwaarteklassen is gelijk aan die
van de bodemkaarts
B
C
D
E

lichte klei
Zware zavel
Lichte zavel
Zeer lichte zavel

35-45$
25-35$
15-25$
10-15$

afslibbaar
afslibbaar
afslibbaar
afslibbaar

= 25-32•§$> lutum
= 17-5—25$ lutum
= 10-17-|$ lutum
= 1^-ïOfo lutum,

De zwaarte van de kreekbeddingen is afzonderlijk
aangegeven, aangezien deze minder nauwkeurig zijn opge
nomen en een grotere variatie vertonen. Zij zijn aangege
ven als s
CK Kreekbedding met bouwvoor van zware zavel
DK Kreekbedding met bouwvoor van lichte zavel
EK Kreekbedding met bouwvoor van zeer lichte
zavel tot zand (<15$ afslibbaar =<10$ lutum).
De bouwvoor van de verschillende zwaarteklassen
is bij gebruik als bouwland normaal hum,eus te noemen,
hetgeen voor nieuwlandgronden betekent 1,5 à 2$ humus.
Het humusgehalte neemt van zeer lichte zavel tot lichte
klei iets toe.
De zode van de in gras liggende kreekbeddingen
is veel sterker humeus en in de laagste beddingen soms
tot venig toe.
De bouwvoor bevat overal meer dan 3$ vrije
koolzure kalk. De kreekbeddingen zijn plaatselijk zeer
kalkrijk door het voorkomen van ophopingen van wadslakjes
De bouwvoorzwaaitekaart is in hoofdlijnen afgeleid
van de bodemkaart. Plaatselijk komen echter afwijkingen
in de omgrenzing van de klassen voor. Deze worden ver
oorzaakt door de grote onregelmatigheid in bodemgesteld
heid, Bij het samenstellen van de bodemkaart zijn de
eenheden vooral in verband met de profielopbouw samen
getrokken. Daardoor zijn soms boringen met een zwaardere
of lichtere bovengrond tot hetzelfde type gerekend om
het kaartbeeld zo eenvoudig mogelijk te houden en om niet
gedwongen te zijn een of twee boorpunten te omgrenzen.
Op de bouwvoorzwaartekaart was het soms mogelijk derge
lijke afv/ijkende punten bij aangrenzende, zwaardere of
lichtere bovengronden te trekken, ofschoon deze qua
profielopbouw niet in aanmerking kwamen om het gehele
profiel tot deze bodemtypen te rekenen„

De Dijckmeesterpolder heeft in het algemeen een
lichte bouwvoor. De zuidoostelijke punt (o.a. de kavels
1-9) en het zuidelijke deel van het midden (kavels 10-14)
zijn in hoofdzaak lichtzavelig. Meer naar het westen
wordt de bouwvoor zeer lichtzavelig tot vrijwel gsheel zandig
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Het middendeel van de polder is overwegend
lichtzavelig, op de grootste afstand van de kreken
zavelig.
Ten noorden van de Korte Polderweg overwegen
de zware zavels in de bouwvoor.. In het z.o. van kavel 32
en het z,w. van kavel 27 komt lichte klei voor, die in
de omgeving van deze kavels in de diepere bovengrond
nog een vrij groot gebied beslaat.
De -zwaarste gronden (lichte klei) liggen in de
noordwesthoek (kavels 30 en 31)»
De veelvuldig voorkomende kreekbeddingen zijn,
voor zover ze van enige omvang zijn, hoofdzakelijk zeer
lichtzavelig tot vrijwel geheel zandig.
De uit het westen binnengedrongen kreeksystemen'
hebben vrij hoge oeverwallen met een zeer lichte bouwvoor
meest zeer lichte zavel, soms tot zandig.
De kreeksystemen in het noorden van de polder
hebben iets lagere oeverwallen en zijn wat zwaarder.
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IV-

DE ZANDDIEPTBKAART (bijlage 3)

Uit cle gegevens' van de veldkaart werd een afge
leide kaart samengesteld, aangevende de diepte van de
zandondergrond ten opzichte van het maaiveld. Als cri
terium voor zand werd aangehoudene minder dan 10$ afslibbare delen (= minder dan 7lutum.). Een onderscheid
naar de grofheid van het zand werd niet gemaakt.
Naar analogie van de bodemreeksen op de bodemkaart
werden de volgende onderscheidingen op de zanddieptekaart
aangegevenô
Schorgronden
S "Geen"zand boven 120 cm beneden maaiveld. Het
gehele profiel bestaat uit materiaal, dat niet
minder dan 10$ afslibbaar (= 7è$ lutum) bevat.
Onderbroken schorgronden met in het profiel een
zandlaag dunner dan 30 cm werden eveneens tot
deze groep gerekend,
z
Zand beginnend tussen 80 en 120 cm beneden maai
veld.
Plaatgronden
Z1. Zand beginnend tussen 50 en 80 cm beneden maai
veld. Tot deze groep werden eveneens gerekend de •
onderbroken schorgronden met zand tussen 80 en
120 cm, die beneden 50 cm een zandlaag van meer
dan 10 cm dikte hebben.
Z2 Zand beginnend tussen 30 en 50 cm beneden maai
veld. Hiertoe zijn ook de onderbroken schor
gronden gerekend met zand tussen 80 en 120 cm,
die een zandlaag van meer dan 30 cm dikte hebben,
welke tussen 30 en 50 cm begint.
Z3 Zand beginnend boven 30 cm beneden maaiveld.
Deze onderscheiding werd niet op de bodankaart
aangegeven.
Kreekbeddinggronden
K1 ~Geen zand boven 50 cm in laaggelegen profielen.
Meestal wordt het zand boven 70 cm aangetroffen.
In enkele gevallen blijft het profiel slibhoudend
tot boordiepte.
E2 Zand beginnend boven 50 cm in laaggelegen pro
fielen.
Bijzondere onderscheidingen
r
Totale reductie beginnend tussen 50 en 120 om
- diepte.
rr Totale reductie beginnend boven 50 cm diepte.
V
Open water en moeras.
ïY^2^_Beschrijving
De zandondergrond ligt in het algemeen vrij
ondiep. Vrijwel overal wordt boven 120 cm zand aange
troffen. Slechts in het uiterste zuidwesten is dit
niet het geval.
In het zuidoosten ligt de zandondergrond zeer
ondiep en wordt over vrij grote oppervlakten binnen
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30 cm aangetroffen. Deze ondergrond wordt herhaaldelijk
aangeploegd. Ook de oeverwallen langs de kreken "bestaan
in het algemeen op geringe diepte uit zand« Dit is even^
eens het geval met de kreekheddingen. Het grote kreken
systeem in het zuiden van de polder Toestaat vrijwel van
boven af uit zuiver zand,

jbcarto
Af b. 2

Het ingewikkelde patroon van de vele kreek
beddingen is duidelijk zichtbaar. De grote "bontheid"
van de bodem blijkt uit de kleurnuancering. Op een
zelfde perceel geven de lichtste kleuren de dunste
zaveldekken aan. In het v/esten' de dijk van de Braakman
met ervoor nog onbedijkte schorren.
Opnames Geallieerde luchtmacht 14—7—'44,
schaal ca 1:7200.
Luchtfotoarchief Topografische Dienst, Delft.

fotono. 56220 PS9/23
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Y'

DE BOORPUNTENKAART (bijlage 4)

Lil•
Van de veldkaart werd een copie op schaal 1;2500
vervaardigd, waarop per boorpunt in een eenvoudige code
het profiel werd aangegeven.
Uit deze kaart blijkt duidelijk, dat de bodem
gesteldheid van de polder nog gecompliceerder is dan
reeds uit de bodemkaart naar voren komt. Uit de dicht
heid van de waarnemingen is te zien, dat het aantal
boringen te gering is voor de gebruikte schaal, waardoor
de omgrenzing van de eenheden op de verschillende kaarten
een grotere nauwkeurigheid suggereert dan in feite aan
wezig is.
De op deze kaart aangegeven kreekbeddingen, welke
ook op de overige kaarten zijn overgenomen, zijn in het
veld op het oog ingeschetst* De uiteinden zijn vrij wille
keurig aangegeven, aangezien deze min of meer zijn dichtgeploegd.
Alleen de belangrijkste kreekbeddingen werden opde kaarten aangegeven. Een groot aantal vrijwel geheel
dichtgeploegde aftakkingen en kleine zelfstandige kreek
patronen zijn niet ingetekend. De luchtfoto (afb. 2)
geeft een fraai beeld van het in het terrein aanwezige
ingewikkelde patroon.
Y^2_._Indeling
De code berust op de volgende principes;
1e. De zwaarte van de bovengrond, steeds geschat op de
tweede steek, werd steeds aangegeven door de eerste
hoofdletter „
2e. Indien de bouwvoor een klasse of meer lichter is,
wordt de zwaarte ervan aangegeven door een kleine
letter, voorafgaande aan de hoofdletter voor de
zwaarte.
3e, Het profielverloop wordt aangeduid door de achter
de eerste hoofdletter geplaatste letters en cijfers.
Zwaarte van bovengrond_en bouwvoor_
De zwaarte van de tweede steek wordt aangegeven
door de eerste hoofdletter. Een afwijking van een of meer
klassen van de bouwvoorzwaarte blijkt uit een voorge
voegde kleine letter in dezelfde code.
De betekenis van de letters, die gelijk is aan
die op de bodemkaart en bouwvoorzwaartekaart, is de
volgende
$> afslibbaar
$ lutum
B
lichte klei
35-45
25-32^
C en c
zware zavel
25-35
17-g—25
D en d
lichte zavel
15-25
10-I7ir
E en -e
zeer lichte zavel
10-15
7i§~l0

Profielopbouw
1. Schorgronden
Er wordt onderscheid gemaakt naar de mate van
aflopen van het profiel. Bij de gronden met een boven
grond van lichte klei wordt de mate van lichter worden
met de diepte nog verder onderscheiden.
De indeling is als volgt!
B1 Het profiel blijft tot dieper dan 60 cm uit lichte
klei bestaan en blijft tot tenminste 120 cm slibhoudend (>10% afslibbaar = >7i§-% lut urn).
B2„ Het profiel gaat boven 60 cm in zavel over, maar
blijft eveneens, tot tenminste 120 cm slibhoudend.
B3» Het profiel bestaat tot meer dan 60 cm uit lichte
klei en gaat tussen 80 en 120 cm over in zand.
B4« Het profiel gaat boven 60 cm in zavel en tussen
80 en 120 cm in zand over,
C1, D1 of E1. Het profiel blijft tot tenminste 120 cm
slibhoudend.
02, D2 of E2. Het profiel gaat tussen 80 en 120 cm over
in zand.
Sommige schorgronden lopen zo snel af, dat zij
op omstreeks 50 cm overgaan in zeer lichte zavel. Dit
wordt aangegeven -.uiteraard slechts wanneer de boven
grond niet uit zeer lichte zavel bestaat - door achter
het cijfer voor het profielverloop een f te plaatsen,
b.v. D2fo
2• Plaatgronden
De grofheid van het zand wordt aangegeven
het gebruik van"
L grof zand, U = 70-90, 2-4% afslibbaar = 1-^-3%
Z middelgrof zand, IJ = 85-120, 4-10% afslibbaar
3-7•§•%

door
lutum
=
lutum.

De diepte, waarop het zand begint, wordt aange
geven door het"~aantal letters L of Z, dat gebruikt wordt
achter het symbool voor de zwaarte van de bovengrond,
aldus s L of Z het grove, resp. middelgrove zand begint
tussen 50 en 80 cm
LL of ZZ het grove, resp. middelgrove zand begint
tussen 30 en 50 cm
ILL of ZZZ het grove, resp. middelgrove zand begint
boven 30 cm.
Daarenboven komen allerlei combinaties vanLenZ voor
Zo betekent ZL, dat middelgrof zand begint tussen 30 en
50 cm en dat dit tussen 50 en 80 cm overgaat in grof
zand. LZL wil zeggen, dat grof zand voorkomt boven 30 cm.,,
dat dit overgaat in middelgrof zand tussen 30 en 50 cm.
Tussen 50 en 80 cm wordt het wederom grof, enz.
Bij enkele boringen is tussen de letters Z en L
een k gevoegd. Dit geeft aan, dat tussen de zandlagen
een - meestal lichte - kleilaag van ca 10 cm dikte voor
komt s b.v, DLkZ; bovengrond van lichte zavel; grof zand
begint tussen 30 en 50 cm; omstreeks 50 cm een ca 10,cm
dikke laag van lichte klei, daaronder middelgrof zand
tot tenminste 120 cm.
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3° Onderbroken schorgronden
Deze worden naar de zwaarte van de bovengrond en
het profielverloop aangeduid door de letters B, C, D en E,
gevolgd door de cijfers 1 en 2, c.q. 3 en 4. Een en ander
als "bij de schorgronden.
De grofheid van de storende zandlaag wordt juist
:
als bij de~pIaatgronden aangegeven, echter met een kleine
letter, dus
1 voor grof zand
z voor middelgrof zand.
De diepte, waarop de zandlaag begint en de dikte
ervan worden aangegeven door achter de letter voor de
grofheid een cijfer te plaatsen, dat de volgende betekenis
heeft;
1. de zandlaag begint boven 50 cm en is 10-30 cm dik.
2. de zandlaag begint boven 50 cm en is meer dan 30 cm dik.
3. de zandlaag begint tussen 50 en 80 cm en is 10-30 cm dik.
4. de zandlaag begint tussen 50 en 80 cm en is meer dan
30 cm dik.
Een voorbeeld moge dit verduidelijken'* 0211 s bovengrond
:
van zware zavel, boven 50 cm overgaand in een 10-30 cm
dikke grove zandlaag. Daaronder weer slibhoudend wordend
en tussen 80 en 120 cm wederom overgaand in zand.

4 • Kreelcbeddinggronden
De zwaarte van de bovengrond is wederom aangegeven
door de eerste hoofdletter, conform de schorgronden.
De lage ligging wordt aangeduid door daarachter
E te voegen.
Daarachter wordt 1 gevoegd, indien geen zand
boven 50 cm voorkomtt 2 wordt toegevoegd, indien het
zand boven 50 cm begint,
5. Toevoegingen
Reductie, beginnend, tussen 50 en 120 cm is aange
geven door onder het symbool r te plaatsen. Komt de
reductie reeds boven 50 cm voor, dan wordt dit met rr
aangegeven.
laaggelegen gronden, waarin zout bodemwater tot
in de zode voorkomt, worden aangeduid door s.
Open water en moeras zijn met W aangegeven.
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